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PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                    GRAD RIJEKA 
 

MJESNI ODBOR LUKA 
VIJEĆE MJESNOG ODBORA 

 
KLASA:  026-02/12-02/12 
URBROJ:  2170/01-09-10-12-2 
Rijeka,  14.11.2012. 
                                    
   

ZAPISNIK 
32. SJEDNICE VMO LUKA 

 
32. sjednica VMO Luka održana je 14.11.2012. (srijeda) s početkom u 18.00 sati u prostorijama 
MO Luka, Verdieva 11. 
 
Sjednici su bili nazočni: 

• Saša Pavlović, predsjednik VMO 
• Zlatko Leporić, zamjenik predsjednika VMO 
• Mirjana Karabaić, član VMO 
• Žarko Mataja Mafrici, član VMO 
• Željko Selci, član VMO 
• Davorka Milanović, referent za mjesnu samoupravu, tajnica MO 

 
Ostali nazočni: 

• Dražen Kalanj, član Komunalnog pododbora 
• Šaban Mahmutović, član Komunalnog pododbora 

 
Sjednici nisu bili nazočni: 

 
Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Vijeća Mjesnog odbora Luka od 17.10.2012. godine: 

• Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
 

Predsjednik VMO Luka, gdin. Saša Pavlović pozdravio je prisutne i predložio slijedeći 
 

 
DNEVNI RED 

 
1. Komunalni prioriteti za 2013. godinu – očitovanje VMO 
2. Tekuća komunalna problematika 
3. Razno 

• Pripreme za doček Djeda Mraza 
• Pripreme za Božićni koncert 

4. ostalo 
 
Dnevni red  je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 
 
AD 1 
 
Vijećnici su se upoznali s dopisom OGU za komunalni sustav Klasa: 363-02/12-09/201, Urbroj: 
2170/01-09-10-12-13-LB od 05.11.2012. i tabelom obrañenih komunalnih prioriteta za 2013. 
godinu. Nakon kraće rasprave donesena je odluka kako slijedi u zaključku: 

 

Zaključak: 
VMO Luka u cijelosti prihvaća prioritete kako su navedeni u tabeli uključujući i redoslijed iz 
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tablice. 

 
 
AD 2 

• Realizacija stavke prioriteta MO Luka za 2012. Godinu – ograñivanje dijela površine u Ulici 
Riva, zapadno od kućnog broja 4a. 

Sukladno dopisu OGU za komunalni sustav od 16.10.2012. (urbroj MO Luka 77) i zapisniku sa 
prethodne sjednice, vijećnici su ponovo raspravljali o zamjeni prioriteta, obzirom ga je vlasnik 
ugostiteljskog objekta na prvom katu robne kuće „RI“ uredio površinu hortikulturom i nekom vrstom 
putokaza za svoj ugostiteljski objekt, pa ograñivanje prostora više nije potrebno. Nakon rasprave 
odlučeno je kako slijedi u zaklljučku:  
Zaključak: 

Vijeće odustaje od predloženog ograñivanja prostora u Ulici Riva zapadno od kućnog broja 4 
i predlaže da se na nogostupu Rive Boduli izmeñu kućnih brojeva 7a i 7d postave betonske 
vaze sa cvijećem ili zelenilom kako bi se: 

a) Uljepšalo pješačku zonu na tom području 
b) Spriječilo parkiranje kamiona i kombi vozila iz kojih se, nakon ureñenja ove ulice vrši 

preprodaja poljoprivrednih proizvoda noću i u ranim jutarnjim satima, a oni na taj 
način uništavaju novoureñeni nogostup. 
 

• Vijećnici su se upoznali sa zaprimljenim odgovorom PGŽ, Upravni odjel za graditeljstvo i 
zaštitu okoliša od 7.11.2012. (urbroj MO Luka 86). Skladištenje i obrada grañevinskog 
otpada vršiti će se u okviru Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina. 

Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa PGŽ, Upravnog odijela za graditeljstvo i zaštitu 
okoliša.   

 
• Odijelu gradske uprave za komunalni sustav dana 26.10.2012. upućen je dopis (urbroj MO 

Luka 82) sa zahtjevom za uklanjanje koševa za sitni otpad u Verdievoj ulici i postavljenje 
novih, manjih koševa uz rasvjetne stupove duž ulice. Do ove sjednice nije zaprimljen 
odgovor OGU za komunalni sustav.  

Zaključak: 

Vijeće će pričekati odgovor OGU za komunalni sustav do slijedeće sjednice.   

 

• Odijelu gradske uprave za komunalni sustav dana 26.10.2012. upućen je dopis (urbroj MO 
Luka 83) vezan za održavanje čistoće na području Verdieve ulice. Do ove sjednice nije 
zaprimljen odgovor OGU za komunalni sustav. 

Zaključak: 

Vijeće će pričekati odgovor OGU za komunalni sustav do slijedeće sjednice.   

 

• Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Upravi prometne inspekcije dana 
26.10.2012. upućen je dopis (urbroj MO Luka 84) kojim se traži inspekcijski nadzor ulice 
Ivana Zajca uz željezničku prugu. Do ove sjednice nije zaprimljen odgovor MMPI.  

Zaključak: 

Vijeće će pričekati odgovor MMPI do slijedeće sjednice.   

 

• Odjelu za gradsku samoupravu i upravu upućen je dana 24.10.2012. dopis (urbroj MO Luka 
79) vezan za korištenje poticaja iz donacija. Do ove sjednice nije zaprimljen odgovor Odjela 
za gradsku samoupravu i upravu. 

Zaključak: 

Vijeće će pričekati odgovor Odjela za gradsku samoupravu i upravu do slijedeće sjednice.   

 

• Vijećnica Mirjana Karabaić informirala je prisutne, da je sukladno dogovoru i dopisu OGU za 
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komunalni sustav od 09.10.2012. (urbroj MO Luka 80) dana 24.10.2012. i 07.11.2012. 
izvršen očevid na temeljito opranoj površini Verdieve ulice, prije i nakon prodaje krizantema 
povodom dana Svih Svetih. Očevidu su prisustvovali predstavnici Tržnica Rijeka d.o.o., OGU 
za komunalni sustav i MO Luka. Onečišćenja od zelenih listova i zgaženog cvijeća su 
nažalost ponovo prisutna. Prijedlog da se površina zaštiti debelim najlonima kao što su to 
učinili prodavači jelki djelatnici Tržnica Rijeka d.o.o. nisu prihvatili, ali su prihvatili obavezu da 
onečišćenja koja su nastala nakon generalnog pranja ulice otklone o svom trošku. 

Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje informaciju gñe. Karabaić.   

 

• Predsjednik VMO, g. Saša Pavlović informirao je prisutne o sastanku održanom na prostoru 
Demetrove ulice na inicijativu ovlaštene predstavnice suvlasnika zgrade Demetrove 6, gñe 
Katice Dropulić. Osim gñe. Dropulić i g. Pavlovića sastanku su nazočili i predstavnici KD 
Čistoća. Stanari Demetrove 6 zahtijevaju premještaj kontejnera za kućni otpad koji se 
trenutno nalaze  nasuprot njihove zgrade na novu lokaciju. Razlozi za ovaj zahtjev su: 

� intenzivan promet ulicom na kojoj nema iscrtane zebre za siguran prijelaz; 
� ispred kontejnera se parkiraju vozila za dostavu i opskrbu tržnice, pa su veći dio dana 

nedostupni; 
� iza kontejnera se odlaže nekomunalni otpad. 

Sukladno dogovoru na terenu, u MO Luka zaprimljen je dopis ovlaštene osobe suvlasnika zgrade 
Demetrova 6 od 07.11.2012. (urbroj MO Luka 85), upućen Odjelu gradske uprave za urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem, na znanje KD Čistoća d.o.o. i MO Luka, kojim se traži 
iznalaženje nove lokacije za kontejnere za kućni otpad koji su trenutno smješteni nasuprot zgrade 
Demetrove 6. 
G. Pavlović smatra da osim ovog, u Demetrovoj ulici postoji niz problema na koje bi trebalo ukazati  
Gradonačelniku: nigdje u ulici nije predviñeno mjesto za kontejnere za kućni otpad, duž cijele ulice 
nije ucrtana niti jedna zebra, ulica bi trebala imati dva prometna traka, a u stvarnosti postoji samo 
jedan, grañani moraju poštivati mjesta za dostavu, a vozila za opskrbu tržnice su parkirana posvuda 
ne poštujući ni vrijeme niti mjesto za dostavu, parkirna mjesta se čuvaju postavljanjem pomičnih 
stupića fiksiranih betonom u auto-gumama, promet iz Demetrove vodi u Wenzelovu u kojoj, za 
slučaj da se vrši iskrcaj kamiona za potrebe kazališta nastaje prometni čep, te se na izlaz iz ove 
zone čeka i više od pola sata. Što je donijela nova prometna regulacija, pitanje je na koje bi 
nadležni trebali dati odgovor. 
Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje sadržaj dopisa ovlaštene predstavnice stanara Demetrove 6 i 
slažu se s prijedlogom predsjednika VMO da se Gradonačelniku uputi dopis vezan za 
probleme u Demetrovoj ulici i cijelom području tržnice, koji su i dalje prisutni usprkos 
investiciji ureñenja priključnih cesta Pomorskom putničkom  terminalu na Riječkom 
lukobranu, koji obuhvaća Rivu Boduli, Demetrovu, Wenzelovu i dio lučkog područja.   

 

• Vijećnik Žarko Mataja Mafrici ukazuje na problem čestog poplavljivanja kvarta prilikom jakih 
kiša i šteta koje trpe stanari i poduzetnici u kvartu. Smatra da je ovo ugroženi dio grada, 
situacija je alarmantna. Predlaže da se nadležnim službama uputi apel da se šahte prije 
najave jakih kiša preventivno pojačano čiste, što bi pomoglo da voda lakše i brže oteče.  

G. Pavlović podsjeća na prošlogodišnji sastanak s predstavnicima Grada i KD Vodovoda i 
kanalizacije, kada je rečeno da KD Vodovod i kanalizacija nema sklopljen ugovor za ispiranje 
cjevovoda oborinske kanalizacije. Dio problema leži i u činjenici da dio zgrada u kvartu nije, nakon 
rekonstrukcije kanalizacije 2003. godine, izveo rekonstrukciju svojih internih instalacija i razdvajanje 
oborinskih i fekalnih voda te njihovo priključenje na pripadajuće im cjevovode.   
Nakon rasprave odlučeno je kako slijedi u zaključku. 
Zaključak: 

Uputiti će se dopis OGU za komunalni sustav i zahtijevati preventivno čišćenje šahti na 
području gradske tržnice pred najavu obilnih kiša, kako bi se omogućilo što brže povlačenje 
vode i time umanjile štete u kvartu. 
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AD 3 

• Vijećnici su raspravili o prikladnom datumu za organizaciju dočeka Djeda Mraza. Tajnica je 
najavila dogañaj na web stranicama mjesnog odbora, a slijedi i najava u medijima, kako bi 
roditelji mogli prijaviti djecu.  

Zaključak: 

Za Doček Djeda Mraza Vijeće je odredilo nedjelju 23.12.2012 (nedjelja) u 12 sati.  
 

• Predsjednik Vijeća g. Pavlović informirao je prisutne da je sa gñom. Agnese Superina 
dogovorio korištenje dvorane u Circolu za predblagdanski koncert 16.12.2012 (nedjelja) s 
početkom u 19 sati. Predlaže da nosioci organizacije koncerta, odabir izvoñača, repertoara i 
sve potrebno, budu vijećnik MO Luka Žarko Mataja Mafrici i predsjednik MO Centar – Sušak, 
g. Viktor Merle. 

Zaključak: 

Vijećnici se slažu s prijedlogom predsjednika.   
 

• Vijećnica Mirjana Karabaić je informirala prisutne da je ovogodišnji broj Bulletin-a u 70-
postotnom dijelu gotov. Do kraja studenog o.g. biti će predan u Direkciju za mjesnu 
samoupravu kako bi na vrijeme bio tiskan i spreman za podjelu do predblagdanskog 
koncerta 16.12.2012.  

Zaključak: 

Vijećnici su primili na znanje informaciju.  
 

• Predsjednik Vijeće, g. Pavlović predlaže da se ove godine tiska kalendar mjesnog odbora.   

Zaključak: 

Vijeće je prihvatilo prijedlog.   
 

• G. Pavlović podsjeća da se bliži kraj godine i potrebno je kontaktirati poslovne subjekte u 
kvartu s ciljem prikupljanja donacija.  

Zaključak: 

Tajnica će do 26.12.2012. pripremiti dopise, koji će vijećnici osobno odnijeti poslovnim 
subjektima u kvartu.  
 
O tijeku svih dogovorenih programskih i ostalih aktivnosti Vijeća do kraja godine, te eventualnim 
poteškoćama u bilo kojem segmentu, vijećnici će razgovarati na slijedećoj sjednici koja je 
dogovorena za 12.12.2012. (srijeda) s početkom u 18 sati.   
 
 
Sjednica je završila u 19.00 sati. 
 
Ovaj se zapisnik sastoji od četiri (4) stranice. 
 

Zapisničar – referent za mjesnu samoupravu: Predsjednik VMO Luka 
 

Davorka Milanović Saša Pavlović 
 


